
НЯМАТЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ 
НА ХРАНА ИЛИ ИСКАТЕ ПРОСТО ДА ОТСЛАБНЕТЕ?

ЗАПОЧНИ ДЕНЯ СЪС ЗДРАВОСЛОВНА 
ЗАКУСКА С TIENS NUTRI SHAPE ШЕЙК 

ЖИВОТЪТ E ПО-ДОБЪР 
С ШЕЙКОВЕТЕ НА TIENS 
NUTRI-SHAPE  

NUTRI SHAPE ШЕЙКОВЕТЕ СА ОТЛИЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА ХРАНАТА, 
БОГАТИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРОТЕИНИ И ВИТАМИНИ, ОСНОВНИ 
ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТЕГЛО.ПРЕПОРЪКА: За намаляване на теглото и мазнините заменете две основни хранения на ден с доза 

(2 x 35 g = лъжичка) от TIENS Nutri-Shape Шейк.

Забележка: Този продукт е заместител на храна за регулиране на теглото и като такъв е предназначен за употреба 
само като част от диета с ограничен прием на енергия и с други храни, съчетани с редовна физическа активност. 
Важно е да се осигури достатъчен дневен прием на течности. Не превишавайте препоръчителната дневна доза от две 
порции. Този продукт не се препоръчва за бременни или кърмещи жени или деца под 16 години или такива с алергия 
към съставките на препарата;

ЗАКУСКА  •  МЕЖДИННО ХРАНЕНЕ  •  ОБЯД  •  МЕЖДИННО ХРАНЕНЕ  •  ВЕЧЕРЯ
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ЗАКУСКА      МЕЖДИННО    ХРАНЕНЕ            ОБЯД            КАРДИО         ХРАНЕНЕ

ВЕЧЕРЯ  1X 
ШЕЙК + ЧАЙ

ВЕЧЕРЯ  1X 
ШЕЙК + ЧАЙ

ЯБЪЛКА БАНАН ВЕЧЕРЯ+ 
ХИТОЗАН

15-30 МИНУТИ 
УПРАЖНЕНИЯ 

Този продукт е заместител на храна за регулиране на теглото и като такъв е предназначен за употреба 

#nutrishapeshake

+ +

TIENS България, гр.София, бул.Тодор Александров 28, ет.3 тел: + 359 884 173 341
www.tiens.bg

ШЕЙК С 
ГОДЖИ БЕРИ

 СУПЕРХРАНА - ЕЛЕКСИР ЗА 
МЛАДОСТ И ЖИЗНЕНОСТ. 
ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
500 (MG ) В 1 ПОРЦИЯ 35Г.    

ШЕЙК С 
РЕЙШИ 

- ГЪБИ ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ,                                                                    
С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ 
500 ( MG )В 1 ПОРЦИЯ ОТ 

35Г.

ЗАКУСКА МЕЖДИННО 
ХРАНЕНЕ ОБЯД МЕЖДИННО 

ХРАНЕНЕ КАРДИО ХРАНЕНЕ

1 X 1 X



Шейковете Nuti Shape съдържат дневна доза от хранителни вещества, които са от 
съществено значение за организма, препоръчва се от хранителен консултант.

Препоръчваме използването на Шейковете TIENS Nutri-Shape с други продукти на TIENS. Редовната физическа активност и 
балансираната и разнообразна диета са важни за поддържане на идеалното тегло и здравословен начин на живот.
Препоръчваме използването на Шейковете TIENS Nutri-Shape с други продукти на TIENS. Редовната физическа активност и 

TIENS Хитозан, ефективно подпомага диетата за 
отслабване.
• Намалява калоричността на храната поради своята 

уникална способност за свързване на мастните частици. 
Улеснява допълнително транспортирането на стомашното 
съдържание в стомашно-чревния тракт. В допълнение, той 
подпомага укрепването на лигавицата на червата и подобрява 
перисталтиката.

• Хитозанът допринася за поддържане на нормални нива на 
холестерол в кръвта.

• Активира естествените защитни сили на тялото, 
облагодетелства чревната микрофлора.

Антилипиден Чай - е съживяваща смес от 
билки, съдържаща Гиностема.
Според Традиционната Китайска медицина, Гиностемата 
подпомага:
• имунната система на организма;
• допринася за стабилизиране на метаболизма;
• помага за поддържане - нивото на липидите в кръвта;
Съдържа много аминокиселини, витамини и минерали, 
включително Калций, Желязо, Магнезий, Фосфор, Калий, 
Селен и Цинк.
Нейните ефекти подпомагат елиминирането на токсините и действат като антиоксиданти, 
те поддържат здравословно нивото на мазнините, подпомагат зрението, могат да дадат 
на тялото енергия и поддържат естествената имунна система.                      

Нискокалорично 
съдържание от 216 kcal 
на порция
14 части (една част = 35g)
24 витамина и минерала 
в една порция
Подходящ за 
вегетарианци и вегани
Високо съдържание 
на протеин от 23 g на 
порция
Високо съдържание на 
Рейши - гъбата на дългия 
живот - 500 мг на една 
порция.      

Нискокалорично 
съдържание от 212 kcal 
на порция

14 части (една част = 35g)

24 витамина и минерала 
в една порция;

Подходящ за 
вегетарианци и вегани;

Високо съдържание на 
протеин 23g на порция;

Високо съдържание 
на Годжи Бери в една 
порция 500 (mg).

NUTRI SHAPE 
ШЕЙК 
С РЕЙШИ

NUTRI SHAPE 
ШЕЙК С ГОДЖИ 
БЕРИ

TIENS Хитозан, ефективно подпомага диетата за 
отслабване.
• Намалява калоричността на храната поради своята 

уникална способност за свързване на мастните частици. 
Улеснява допълнително транспортирането на стомашното 
съдържание в стомашно-чревния тракт. В допълнение, той 
подпомага укрепването на лигавицата на червата и подобрява 
перисталтиката.

• Хитозанът допринася за поддържане на нормални нива на 
холестерол в кръвта.

• Активира естествените защитни сили на тялото, 
облагодетелства чревната микрофлора.

24 
витамина и 
минерала

Само 
212 

калории 
в една порция 

( Ягода )

 
216 

калории 
в една порция

( Шоколад )

23�г.
протеин

в една 
доза
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ЛИСТОВКАТА NUTRI-SHAPE 

Ягода с Годжи 

Бери

490 g

Шоколад с Рейши
490 g 

Ефекти на Рейшите:
• поддържат имунната система и детоксикациите в 

тялото;
• активират издръжливостта на организма;
• намаляват нивото на холестерола;
• допринасят за поддържането на добра и 

здравословна циркулация на кръвта;
• подобряват клетъчния метаболизъм;
• премахват токсините от тялото в черния дроб и 

го предпазват от натрупване на вредни вещества; 

NUTRI SHAPE ШЕЙК 
- С ГЪБИ-РЕЙШИ 
ЗА ДЪЛЪГ 
ЖИВОТ

Ползи от Годжи Бери ( суперхрана, превантивно 
действие за имунната система) е мощен 
антиоксидант;
• подобрява паметта и зрението;
• в китайската медицина плодовете Годжи (Gou 

Qi) действат на черния дроб, бъбреците и 
белодробните канали;

• подобрява кръвната картина;
• увеличава и балансира елементите на Ин и Ян в 

човешкото тяло;
• укрепва сърцето, черния дроб и активността на 

бъбреците;
• укрепва сухожилията и ноктите, костите и 

мускулите;
• Подобрява чревната дейност;
• Помага за намаляване на теглото;

TIENS NUTRI SHAPE 
ШЕЙК С ГОДЖИ 
БЕРИ 


